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Sammandrag

Nationella centret för utbildningsutvärdering har utfört en auditering av Vasa yrkeshög-
skola och beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 
20 mars 2015. Kvalitetssystemet vid Vasa yrkeshögskola uppfyller de nationella kriterier 
för kvalitetshantering som fastställts för högskolorna och systemet motsvarar de euro-
peiska principerna för och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering.

Föremålet för auditeringen var kvalitetssystemet vid Vasa yrkeshögskola, som hög-
skolan tagit fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringsobjektet, 
som universitetet kunde fritt välja, var arbetslivets integrering i undervisningen. 
Kvalitetssystemets viktigaste styrkor är:

1. Den senaste strategiprocessen baserade sig på en omfattande analys av den 
nationella och lokala verksamhetsmiljön, inklusive en analys av regionens 
utbildningsbehov samt samarbetsmöjligheterna med de andra lokala högre 
utbildningsinstitutionerna. Tydligt definierade strategiska mål kan ses som ett 
slutresultat av detta arbete. Verkställandet av strategin främjas av yrkeshögskolans 
organisationsstruktur och de fem strategiprogrammen som stödjer kvalitetsarbetet. 

2. Vasa yrkeshögskola har ett verksamhetssystem som effektivt integrerar strategisk 
ledning, verksamhetsstyrning och kvalitetshantering. Detta system utnyttjar 
fungerande resultatindikatorer och främjar en kvalitetsledningskultur som är 
starkt resultatinriktad.
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3. Yrkeshögskolan genomför vittomspännande interna utvärderingsprocesser, 
exempelvis enheternas genomgång samt interna auditeringar. De olika kvali-
tetshanteringsverktygen används av ledningen, personal, studerande och externa 
intressentgrupper, vilket stödjer organisatoriskt lärande och ständig förbättring. 

Vasa yrkeshögskola ges bland annat följande rekommendationer för vidareutveckling:

1. Vasa yrkeshögskola borde utvärdera och förnya sitt pedagogiska program för 
att bättre kunna styra utvecklandet av pedagogiskt ledarskap och lärarnas kom-
petensutveckling i högskolan. Programmet borde bättre stödja utvecklingen av 
kompetensbaserade läroplaner samt undervisnings- och utvärderingsmetoder 
som är studentcentrerade och har fokus på de studerandes anställningsbarhet. 
Det pedagogiska programmet borde implementeras på ett sätt som omfattar hela 
personalen, inte endast de som redan är engagerade i de pedagogiska frågorna.  

2. Vasa yrkeshögskola borde förenkla sina system för studeranderespons, stödja 
de studerande i användningen av de valda systemen, förbättra bearbetning av 
insamlad respons och ge respons till de studerande angående de förbättringar 
som gjorts på basis av deras respons. 

3. Vasa yrkeshögskola borde utvärdera på nytt sitt konceptuella ramverk och sina 
operativa processer för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten 
för att främja resultatinriktad ledning av FUI-verksamheten. Utvärderingen borde 
omfatta (ex-ante) val av FUI-projekt i relation till yrkeshögskolans prioriteringar 
samt indikatorer och mål för FUI. FUI-verksamhetens kvalitetshantering och 
utnyttjandet av respons borde utvecklas i alla FUI-verksamhetens delområden 
(inklusive forsknings- och produktutvecklingscentret MUOVA).
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